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EM 2014/xx
Bemærkninger til forslaget
Almindelige bemærkninger

1. Indledning
Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor
(råstofloven) trådte i kraft den 1. januar 2010.
Erfaringerne med råstofloven og dens anvendelse i praksis har været gode, og loven har skabt
kontinuitet i forhold til behandling af mineralske råstoffer i Grønland.
Råstofmyndighedens organisation og funktioner har været, og er et grundlæggende og afgørende forhold i forvaltningen og udviklingen af råstofområdet.
I 2012 blev myndighedsafsnittet i råstofloven ændret særligt med henblik på at tydeliggøre en
adskillelse af myndigheden der behandler miljøforhold og myndigheden, der behandler andre
forhold vedrørende mineralske råstoffer.
De pågældende ændringer har dog vist sig ikke at skabe den fornødne klarhed og tydeliggørelse af de pågældende ansvarsområder. Denne uklarhed søges derfor fjernet med dette forslag, hvormed det fastslås at råstofområdet administreres i henhold til Naalakkersuisuts ressortfordeling, dog således at der stadig skal være en klar adskillelse af den myndighed, der
behandler miljøforhold og den myndighed, der behandler andre forhold vedrørende mineralske råstoffer.
Forslaget ændrer ikke ved, at Naalakkersuisut er Grønlands øverste administrative myndighed
og dermed varetager den integrerede myndighedsbehandling, som råstofloven bygger på og er
forudsat i selvstyreloven, kontinentalsokkelloven og lov om beskyttelse af havmiljø for Grønland.
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2. Hovedpunkter i forslaget
2.1 Konsekvensrettelse af DMU til DCE.
Forslaget indeholder en konsekvens rettelse som følge af, at Danmarks Miljøundersøgelser
(DMU) har skiftet navn til Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE).
2.2. Råstofmyndigheden og myndighedsbehandling
Forslaget fastsætter herefter klare og simple regler for administrationen af myndighedsbehandlingen på råstofområdet.
Forslaget angiver herefter, at myndighedsbehandlingen på råstofområdet varetages i henhold
til Naalakkersuisuts almindelige ressortfordeling af henholdsvis ressortdepartementet for råstoffer og ressortdepartementet for miljø, dog således at et enkelt medlem af Naalakkersuisut
ikke kan have begge ressortområder under sig.
I henhold til Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut fordeler Formanden for
Naalakkersuisut ressortområderne mellem medlemmerne af Naalakkersuisut. Der ændres ikke
på denne eneret, men det tydeliggøres, at myndighedsopgaver på råstofområdet varetages af 2
forskellige departementer, der ikke må have det samme Medlem af Naalakkersuisut som
øverste forvaltningsleder.
Naalakkersuisut er stadig den øverste administrative myndighed og træffer afgørelser i alle
sager, der ikke er delegeret til ressortdepartementerne.
Opgavefordelingen mellem departementerne vil som udgangspunkt følge ressortområdets
naturlige opgaver. Således vil Departementet for Miljø varetage de opgaver i råstofloven, der
omhandler miljø. I den forbindelse bemærkes, at råstofloven opererer med et bredt miljø begreb, således at begrebet miljøbeskyttelse ligeledes omfatter beskyttelse af naturen og klimatiske forhold.
Departementet for Råstoffer vil herefter varetage de resterende opgaver i medfør af råstofloven, herunder navnlig koordinering af markedsføringen, daglig administration af tilladelser og
godkendelser samt tilsynsopgaver.
De ressortansvarlige medlemmer af Naalakkersuisut vil være ansvarlige for departementernes
udførelse af de ovenstående opgaver.
Forslaget ændrer ikke ved den nuværende praksis, hvor der er det samlede Naalakkersuisut
der træffer afgørelse om meddelelse af tilladelse, godkendelse af vurdering af virkning på
miljøet (VVM) med videre. Forslaget angår således alene den administrative opgavevareta2

gelse, mens beslutningskompetencer følger den sædvanlige procedure, således at det er
Naalakkersuisut, der træffer afgørelser og at denne kompetence kan delegeres til et Medlem af
Naalakkersuisut.
2.3.aktindsigt
Forslaget indeholder en klar undtagelse fra aktindsigtsreglerne i landstingslov om offentlighed
i forvaltningen, når der udveksles dokumenter mellem ressortdepartementerne. Dette skyldes,
at der ofte vil være behov for at udveksle ikke færdige arbejdede samt fortrolige dokumenter
med videre mellem departementerne. Efter de nuværende regler, vil disse være omfattet af
aktindsigt. Mens disse dokumenter tidligere har tidligere været betragtet som interne dokumenter, da de blev udvekslet mellem afdelinger i Råstofdirektoratet eller med DMU/DCE og
GEUS som led i den interne beslutningsproces. Såfremt der søges aktindsigt i disse, vil dette
ofte medføre udlevering af dokumenter, med væsentlige overstregninger, hvorfor disse derfor
sjældent bidrager til oplysning af borgerne.
Undtagelsen angår ikke adgangen til meraktindsigt, hvorfor myndighederne kan offentlige
dokumenter eller dele af dokumenter, for så vidt at disse ikke indeholder fortrolige oplysninger.
Forslaget indeholder samtidigt en udskydning af tidspunktet, hvor der kan søges aktindsigt i
dokumenter tilgået en af myndighederne til brug for en afgørelse efter landstingslov om offentlighed i forvaltningen. Forslaget undtager ikke retten til aktindsigt efter landstingslov om
sagsbehandling i den offentlige forvaltning.
Begrundelsen for udskyldelsen er, at myndighederne ofte modtager meget store dokumenter
til brug for ansøgning om tilladelse eller godkendelse med videre. Disse ansøgninger indeholder ofte oplysninger, af forretningsmæssig karakter, der derved er fortrolige. Dernæst modtager myndighederne ofte udkast til ansøgninger, med henblik på en vurdering af ansøgnings
egnethed og endelig vil dokumenterne ofte indeholde oplysninger, der har betydning for Selvstyrets forhandlingssituation med videre.
Landstingslov om offentlighed i forvaltningen indeholder hjemmel til at fastsætte regler om
undtagelse for aktindsigt. Det er dog vurderet, at en bestemmelse om udskydelse af tidspunktet for aktindsigt til efter der er blevet truffet afgørelse, vil være mere tydelig, såfremt denne
er angivet i råstofloven frem for i en bekendtgørelse.
De fleste dokumenter på råstofområdet, skal endvidere gennem en høringsproces og offentliggøres. Af hensyn til en smidig og hurtigere sagsbehandling af modtagne dokumenter, forslås det, at tidspunktet for hvornår der kan søges aktindsigt udskydes indtil der er blevet truffet afgørelse eller behandlingen af sagen indstilles. Således at tiden blandt andet kan anvendes
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til forberede dokumenterne til høring, fremfor at skulle tage stilling til aktindsigtsanmodninger i sager, hvor dokumenterne alligevel efterfølgende offentliggøres.

Forslaget sammenholdt med gældende inatsisartutlov
Stk. 4. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) kan
dog udføre forskning af særlig relevans for
råstofefterforskningen i Grønland, i det omfang og så længe forskningen udføres for at
opfylde regeringens forpligtelse til at stille
sådan forskning til rådighed for Naalakkersuisut efter Lov om Selvstyre for Grønland § 9, stk. 4.

1. I § 2, stk. 4 ændres ” Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)” til ”Nationalt Center for
Miljø og Energi (DCE)”.

§ 3. Råstofmyndigheden under Naalakkersuisut er den samlede administrative
myndighed for råstofområdet, herunder alle
forhold vedrørende mineralske råstoffer, råstofaktiviteter, anvendelse af undergrunden
til lagring eller formål vedrørende råstofaktiviteter, tilknyttede energiaktiviteter, tilknyttede rørledningsaktiviteter og andre tilknyttede aktiviteter.
Stk. 2. Naalakkersuisut drager omsorg for,
at alle forhold vedrørende mineralske råstoffer, råstofaktiviteter, anvendelse af undergrunden til lagring eller formål vedrørende
råstofaktiviteter, tilknyttede energiaktiviteter,
tilknyttede rørledningsaktiviteter og andre
tilknyttede aktiviteter varetages som en samlet integreret myndighedsbehandling.
Stk. 3. Myndighedsbehandling foretages på
grundlag af denne inatsisartutlov og bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven.
Myndighedsbehandling foretages også på
grundlag af andre love og regler, som har

2. § 3 affattes således:
”§ 3. Den administrative myndighedsbehandling på råstofområdet varetages i henhold til Naalakkersuisuts ressortfordeling af
henholdsvis ressortdepartementet for råstoffer
og ressortdepartementet for miljø, dog således at det samme Medlem af Naalakkersuisut
ikke kan have begge ressortmyndigheder under sig.
Stk. 2. Myndighedsbehandling foretages på
grundlag af denne inatsisartutlov og bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven.
Myndighedsbehandling foretages også på
grundlag af andre love og regler, som har
betydning for mineralske råstoffer, råstofaktiviteter, anvendelse af undergrunden til lagring eller formål vedrørende råstofaktiviteter,
tilknyttede energiaktiviteter, tilknyttede rørledningsaktiviteter og andre tilknyttede aktiviteter, medmindre det følger af de andre love
eller regler, at andre myndigheder skal foretage myndighedsbehandlingen.”.
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betydning for mineralske råstoffer, råstofaktiviteter, anvendelse af undergrunden til lagring eller formål vedrørende råstofaktiviteter,
tilknyttede energiaktiviteter, tilknyttede rørledningsaktiviteter og andre tilknyttede aktiviteter, medmindre det følger af de andre
love eller regler, at andre myndigheder skal
foretage myndighedsbehandlingen. Råstofmyndigheden er den administrative og kompetente myndighed efter de andre love og
regler med hensyn til mineralske råstoffer,
råstofaktiviteter, anvendelse af undergrunden
til lagring eller formål vedrørende råstofaktiviteter, tilknyttede energiaktiviteter, tilknyttede rørledningsaktiviteter og andre tilknyttede aktiviteter.
3. § 3 a affattes således:
” § 3 a. Dokumenter tilgået eller udvekslet
mellem departement for råstof og departement for natur og miljø til brug for en afgørelse i henhold til råstofloven er undtaget
reglerne om aktindsigt i henhold til loven om
offentlighed i forvaltningen.
Stk.2. Undtagelserne fra reglerne om aktindsigt efter stk. 1 ophører når der er truffet en
afgørelse i den pågældende sag.
Stk.3. Undtagelserne fra reglerne om aktindsigt efter stk. 1 ophører ligeledes hvis behandlingen af en sag med henblik på afgørelse indstilles.

§ 3 a. Råstofmyndigheden, jf. § 3, stk. 1,
omfatter Råstofstyrelsen, jf. stk. 2, og Miljøstyrelsen for Råstofområdet, jf. stk. 3.
Stk. 2. Råstofstyrelsen er den generelle administrative myndighed for råstofområdet,
bortset fra forhold vedrørende miljø, jf. stk.
3.
Stk. 3. Miljøstyrelsen for Råstofområdet
(Miljøstyrelsen) er den administrative myndighed for miljøforhold vedrørende råstofområdet, herunder miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, miljøansvar og miljøvurdering.
Stk. 4. Råstofmyndighedens vurderinger og
afgørelser vedrørende miljøforhold baseres
på vurderinger og udkast til afgørelser fra en
eller flere videnskabelige og uafhængige
miljøinstitutioner.
Stk. 5. Forvaltning og myndighedsbehandling vedrørende råstofområdet er organiseret
efter et princip om, at rettighedshavere og
andre kommunikerer med en enkelt myndighed og modtager alle meddelelser, dokumenter og afgørelser mv. fra denne myndighed.
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Råstofstyrelsen varetager den administrative
kommunikation vedrørende råstofområdet i
forhold til rettighedshavere og andre omfattet
af denne inatsisartutlov.
Stk. 6. Råstofstyrelsen er den koordinerende
forvaltningsmyndighed og indhenter nødvendige udtalelser og afgørelser fra Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen og Råstofstyrelsen
orienterer hinanden løbende om sagsbehandling og afgørelser.

4. §§ 3b – 3c udgår.

§ 3 b. Klage over en afgørelse truffet af Råstofstyrelsen eller Miljøstyrelsen kan indbringes for Naalakkersuisut. Klageberettigede er:
1) Den, der er part i sagen.
2) Alle, der må antages at have en væsentlig
individuel interesse i sagens udfald.
3) Foreninger og organisationer, der efter
deres vedtægter har til formål at varetage
væsentlige interesser vedrørende rekreative,
miljø- og naturmæssige interesser eller samfundsmæssige forhold.
Stk. 2. Klagefristen er 6 uger. Klagefristen
regnes fra dagen for meddelelsen, hvis afgørelsen er meddelt til en part, og fra dagen for
offentliggørelse, hvis afgørelsen er offentligt
bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Stk. 3. En klage skal indgives skriftligt til
den myndighed, der har truffet afgørelsen.
Snarest muligt efter klagefristens udløb sender myndigheden klagen og myndighedens
afgørelse og bemærkninger til klagen til
Naalakkersuisut.
Stk. 4. En klage over en tilladelse, en godkendelse eller en dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Naalakkersuisut bestemmer andet.
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Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om, at bestemte tilladelser, godkendelser og dispensationer ikke må udnyttes
inden for klagefristen.
Stk. 6. En klage over et påbud eller et forbud har ikke opsættende virkning, medmindre Naalakkersuisut bestemmer andet.
§ 3 c. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om forholdene nævnt i §§ 33 b, herunder om klage og begrænsning af
adgang til klage over visse typer af afgørelser
truffet af Råstofstyrelsen eller Miljøstyrelsen,
jf. dog stk. 2-5.
Stk. 2. Naalakkersuisut træffer afgørelse om
meddelelse, væsentlig ændring, overdragelse,
tilbagekaldelse og godkendelse af tilbagelevering af en tilladelse til efterforskning eller
udnyttelse af mineralske råstoffer.
Stk. 3. Afgørelser om forhold, der kan få
væsentlig indvirkning på samfundet eller
miljøet, træffes af Naalakkersuisut, medmindre Naalakkersuisut har fastsat bestemmelser
om, at bestemte afgørelser træffes af Råstofstyrelsen eller Miljøstyrelsen.
Stk. 4. Naalakkersuisut fastsætter nærmere
bestemmelser om Råstofstyrelsen og Miljøstyrelsens opgaver og beføjelser, herunder
deres afgørelseskompetence, jf. dog stk. 2, 3
og 5.
Stk. 5. Afgørelser vedrørende en tilladelse
til forundersøgelse, jf. kapitel 4, eller en tilladelse til småskala efterforskning efter eller
udnyttelse af mineraler, jf. kapitel 8, træffes
af Råstofstyrelsen eller Miljøstyrelsen, medmindre afgørelserne kan få væsentlig indvirkning på samfundet eller miljøet, jf. stk. 3.
5. § 97, stk. 1, affattes således:
”§ 97. Naalakkersuisut kan foretage konfiskation af mineralske råstoffer, der er ind-

§ 97. Naalakkersuisut kan foretage konfiskation af råstoffer, der er indsamlet uden
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tilladelse eller i strid med §§ 45-47 eller bestemmelse fastsat i medfør af § 45 e, § 45 f,
stk. 2, eller § 48.

samlet uden tilladelse eller i strid med §§ 4547 eller vilkår fastsat i en tilladelse eller godkendelse samt bestemmelse fastsat i medfør
af inatsisartutloven.”.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
Forslaget forventes ikke at medføre yderligere omkostninger for det offentlige, i det at der
alene vil ske en omrokering på finansloven.
Forslaget forventes at medføre en mere smidig administration, i det at forslaget medfører, at
sagsbehandlingen foretages af departementerne, hvorefter den nuværende Miljøstyrelse for
Råstofområdet vil indgå i det nuværende Departement for Miljø og Natur og den nuværende
Råstofstyrelse vil indgå i Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked.
4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Forslaget forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for Erhvervslivet.
Industrien har ligeledes angivet, at den nuværende myndighedsstruktur ikke er helt klar, hvorfor forslaget burde lette administrationen for erhvervslivet.
5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed
Forslaget indeholder ikke materielle regler om forhold vedrørende miljø, natur eller folkesundhed. Råstoflovens høje krav til miljø og naturbeskyttelse videreføres uændret, med den
ændring, at reglerne administreres af det til enhver tid værende Departement for Miljø og
Medlem af Naalakkersuisut for Miljø.
Naalakkersuisut træffer afgørelse i samtlige forhold om miljø, medmindre denne er delegeret
til det ressortansvarlige Medlem af Naalakkersuisut eller departementet.
6. Konsekvenser for borgerne
Forslaget forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for borgerne.
Forslaget indebærer, at muligheden for at søge aktindsigt i medfør af landstingslov om offentlighed i forvaltningen udskydes indtil, der er blevet truffet en afgørelse i sagen, herunder afgørelse om at indstille sagen.
I praksis betyder det, at borgerne typisk vil få adgang til dokumenterne på samme tid, eksempelvis når disse sendes i høring eller i øvrigt offentliggøres.
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Ret til aktindsigt efter landstingslov om sagsbehandling i forvaltningen udskydes ikke.
7. Andre væsentlige konsekvenser
7.1. Forhold til rigsfællesskabet og selvstyreloven
Forslaget har generelt kun rigsfællesskabsaspekter i forhold til § 7 i selvstyreloven og § 2 i
anordning nr. 1035 af 22. oktober 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om beskyttelse af
havmiljøet.
Selvstyrelovens § 7 fastsætter regler om råstofordningen, der gælder mellem selvstyret og
staten. Ordningen indebærer, at alle offentlige indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland tilfalder selvstyret, jf. stk. 1. Efter definitionen af råstofindtægter i stk. 2 omfatter de blandt andet
indtægter i henhold til konkrete råstoftilladelser, "dog bortset fra beløb, som betales til dækning af udgifter i Råstofdirektoratets regi".
Reglen i selvstyrelovens § 7, stk. 2 er baseret på en forudsætning om, at Råstofdirektoratet er
den samlede myndighed for råstofområdet i Grønland, og at Råstofdirektoratet foretager en
samlet og integreret myndighedsbehandling af alle forhold vedrørende råstofområdet. Det
sidstnævnte følger blandt andet af bemærkningerne om råstofområdet i bemærkningerne til
forslag til lov om Grønlands selvstyre. I de almindelige bemærkninger, afsnit 4.4.31, anføres
det, at miljøkompetencen efter lov for Grønland om miljøforhold, havmiljøloven og anordningen om dennes ikrafttræden for Grønland, med hensyn til råstofaktiviteter er overført til
hjemmestyret. Det anføres videre, at miljøkompetencen udøves af Råstofdirektoratet som led i
den samlede myndighedsbehandling af råstofaktiviteter.
Naalakkersuisut varetager, som øverste administrative myndighed, opgaven som den samlende ressortmyndighed for råstofområdet i Grønland og sikrer, at der foretages en samlet integreret myndighedsbehandling på området.
7.2 Lov om kontinentalsoklen og havmiljø
Det følger af lov om kontinentalsoklen, at for anlæg og sikkerhedszoner, som befinder sig på
eller er oprettet inden for den grønlandske del af kontinentalsoklen, gælder den for Grønland i
øvrigt gældende ret. Det følger videre af kontinentalsokkelloven, at Grønlands Selvstyre udøver de beføjelser, der er fastsat i lovens §§ 2 og 4, under iagttagelse af reglerne i råstofloven.
Det anføres, at Råstofdirektoratet er landsstyrets myndighed på disse områder.
Den nævnte forudsætning er ligeledes lagt til grund i § 2 i anordning nr. 1035 af 22. oktober
2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om beskyttelse af havmiljøet. Reglen i § 2 finder
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anvendelse på virksomhed omfattet af råstoftilladelser. Efter § 2 varetages myndighedsbeføjelserne og -opgaverne i henhold til havmiljøloven, bortset fra beføjelserne til at fastsætte regler, "af Grønlands landsstyre som led i den samlede myndighedsbehandling af råstofaktiviteterne i Grønland i henhold til lov om mineralske råstoffer i Grønland (råstofloven), og lov om
kontinentalsoklen".
Reglerne i selvstyrelovens § 7 og havmiljølovens § 2 lægger således forudsætningsvist til
grund, at Råstofdirektoratet er den samlede myndighed for råstofområdet i Grønland, og at
Råstofdirektoratet foretager en samlet og integreret myndighedsbehandling af alle forhold
vedrørende råstofområdet.
I praksis træffer Naalakkersuisut afgørelse i alle væsentlige spørgsmål vedrørende råstofområdet og den samlede og integrerede myndighedsbehandling bibeholdes og forankres hos
Naalakkersuisut.
Naalakkersuisut er den samlede råstofmyndighed og foretager de samlede og integrerede vurderinger. De underordnede råstofmyndigheder er de til enhver tid værende ressortdepartementer for henholdsvis råstoffer og miljø, hvis myndighedsbehandling sker i henhold til Naalakkersuisuts ressortfordeling under det ressortansvarlige medlem af Naalakkersuisut.
7. 3 Overensstemmelse med rigslovgivning
Fordelingen af den underordnede myndigheds kompetence mellem de to fagmyndigheder må
anses for at være i overensstemmelse med den ovennævnte forudsætning i selvstyrelovens § 7
og havmiljølovens § 2, da forudsætningernes krav opfyldes af Naalakkersuisut som den overordnede råstofmyndighed.
Dette må lægges til grund, selv om denne fortolkning ikke følger af ordlyden i selvstyrelovens
§ 7 og havmiljølovens § 2, men derimod af en samlet fortolkning af ordlyden og reglernes
formål og funktioner.
8. Høring af myndigheder og organisationer m.v.
Forslaget har i perioden XX til YY 2014 ligget på høringsportalen samt været i høring hos de
følgende myndigheder, organisationer og virksomheder:
Departementer i Grønlands Selvstyre, Grønlands Arbejdsgiverforening, NUSUKA, S.I.K.,
KANUKOKA, Kommune Kujalleq, Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia, Qaasuitsup Kommunia, Nunaoil A/S, NunaMinerals A/S, Greenland Mining Services A/S, Grønlandsbanken, Transparancy Greenland, Grønlands Advokatforening, AvataQ - Grønlands Natur og Miljøforening, ICC Greenland, Ombudsmanden for Inatsisartut og Rigsombudsmanden i Grønland.
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Der er modtaget høringssvar fra følgende myndigheder, organisationer og virksomheder:
YY
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser
Til § 1
Til nr. 1
Ændringen er en konsekvensrettelse som følge af, at Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)
har skiftet navn til Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE).
Til nr. 2 (§ 3, stk. 1)
Forslaget medfører, at råstofområdet administreres som alle øvrige sagsområder i henhold til
Naalakkersuisut ressortfordeling med Naalakkersuisut som øverste myndighed. Det præciseres at den administrative myndighedsbehandling altid består af 2 ressortdepartementer, således at sagsbehandlingen vedrørende miljø er adskilt fra det departement, der koordinerer markedsføringen og den daglige administration af råstofområdet.
Til nr. 2 (§ 3, stk. 2)
Bestemmelsen er en videreførelse af den nuværende § 3, stk. 3.
Efter bestemmelsen skal myndighedsbehandling foretages på grundlag af råstofloven og bestemmelser fastsat i medfør af denne. Myndighedsbehandling skal endvidere som hidtil foretages på grundlag af andre love eller regler, som har betydning for mineralske råstoffer, råstofaktiviteter, anvendelse af undergrunden til lagring eller andre formål tilknyttet råstofaktiviteter og tilknyttede energiaktiviteter, tilknyttede rørledningsaktiviteter og andre tilknyttede
aktiviteter, medmindre det følger af de andre love eller regler, at andre myndigheder end de i
§ 3, stk. 1 nævnte skal foretage myndighedsbehandlingen.
Bestemmelsen skal således sikre en fortsat integreret myndighedsbehandling, hvor der i forbindelse med aktiviteter i medfør af råstofloven tages stilling til samtlige forhold af relevans
for disse aktiviteter.
Til nr. 2 (§ 3 a, stk. 1)
Forslaget undtager dokumenter tilgået et af ressortdepartementerne til brug for en afgørelse i
medfør af råstofloven. Undtagelsen gælder alene frem til det tidspunkt, hvor der er blevet truffet en afgørelse.
Undtagelsen er begrundet i, at ressortdepartementerne ofte modtager ganske omfattende dokumenter i forbindelse med sagsbehandling. Disse dokumenter indeholder oftest fortrolige
oplysninger, ligesom selve den omstændighed at et selskab eller lignende har ansøgt om en
tilladelse eller lignende efter omstændighederne kan være en fortrolig oplysning.
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En gennemgang af dokumenter med henblik på vurdering af, hvilke oplysninger der kan ekstraheres er en tung administrativ opgave. Da de fleste store dokumenter der tilgår administrationen alligevel skal sendes i høring og senere offentliggøres, forslås det, at dokumenter tilgået en af myndighederne er undtaget for aktindsigt indtil der er truffet afgørelse i sagen. Bestemmelsen friholder således ikke dokumenter fra offentligheden, men udskyder alene tidspunktet herfor og frigiver dermed administrative ressourcer.
Bestemmelsen undtager ikke aktindsigt efter landstingslov om sagsbehandling i forvaltningen.

Til nr. 3 (§ 3 a, stk. 2)
Forslaget undtager dokumenter, der i det tidligere Råstofdirektorat ville være interne dokumenter. I forbindelse med sagsbehandlingen og den generelle koordinering på området, vil der
ofte være behov for at udveksle dokumenter og bemærkninger, der ikke er færdigbehandlet
og/eller alene er ment som værende af orienterende karakter. Disse vil have en karakter af
interne dokumenter ligesom de ofte kan indeholde fortrolige oplysninger. Det forslås derfor,
at dokumenter, der udveksles mellem ressortdepartementer er undtaget for aktindsigt med den
samme argumentation, der ligger til grund for interne dokumenters fritagelse fra aktindsigt.
Hvor det anses relevant kan dele af dokumenterne eller ekstrakt heraf offentliggøres efter reglerne om meraktindsigt.
Til nr. 3 (§ 3 a, stk. 3-4)
Det forslås, at undtagelsen alene gælder frem til at der enten er truffet en endelig afgørelse i
sagen, hvilket vil medføre at dokumentet ofte allerede er blevet offentliggjort, enten som led i
en høringsproces eller i forbindelse med offentliggørelse af en meddelt tilladelse med videre,
eller hvis behandlingen af sagen i øvrigt indstilles.
Til nr. 4
Som konsekvens af forslaget udgår bestemmelserne i §§ 3a – 3c.
Til nr. 5
Bestemmelsen er en videreførelse af den nuværende § 97, stk. 1, dog således, at det nu hjemles at Naalakkersuisut kan foretage konfiskation af mineralske råstoffer, der er håndteret i
strid med bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven.
Bestemmelsen forventes eksempelvis anvendt i forbindelse med Grønlands deltagelse i Kimberley Processens Certificerings Ordning, hvor Grønland vil være forpligtiget til at påse, at
importerede rådiamanter er ledsaget af et dokument, der bekræfter, at rådiamanter ikke er såkaldte konflikt diamanter. Bestemmelsen hjemler således, at Naalakkersuisut kan foretage
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konfiskation af rådiamanter, der forsøges smuglet ind i Grønland i strid med de bestemmelser
som Naalakkersuisut forventes at fastsætte herom.
Til § 2
Til stk. 1
Bestemmelsen vedrører ikrafttrædelsestidspunktet for forslaget.
Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2015.
Til stk. 2
Bestemmelsen vedrører de tilladelser, der foreligger på tidspunktet for lovforslagets ikrafttræden.
Bestemmelsen skal sikre, at forslaget ikke medfører, at tilladelser, der er meddelt og i kraft
efter den gældende råstoflov, ikke længere har virkning, eller at de ikke længere er omfattet af
råstofloven.
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